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~---------~ GAZETSSİ 
Umum Tucc rların e Müteahti 1 erin 

4sker ailele
rine yardım 

Ea lııuyük milli ve vatani va:ı:i· 

fe uker ailelerine yardım etmek· 
tir. O ailelere ki, babaları, lrnuala· 
n, oplları ve lı:ardeıleri ita r ve 
Yatmur altında toprak ıiper ve lco· 1 
Vultlarında hem 3urdu korumalı:, 

lıem yurttası ralı.at rahat it fÖrerelı: ' 
ltaunç t~min etme~ine. ıobalı, ke-

loriferlı o ' alarında yumuıak yatak· ı 
larında her tilrlü eodiıae ve itlırap· 
tan iri olarak yaşamaları için feda 
kiriık ediyorlar. Bu vatan müda· 1 
lılıırıae her teyi vermelıyi2, dü~Üıı· f 
llledea •ne .eve vermeliyiz. f 

r,ta": LUTFl A RlF KENBER: 

••• 

clediye meclis.inin yeni fakat 
Çolt önemli bir karan, bizde 

t'tiııde ve y~riode bir sevinç 
'ııdırdı. Bu kararın mahiyeti 
~arı1ri bir irat arhrılman de· 
tr, Karar, doğrudan doğruya 

sarf edilmek maksadı ile 
Ç vergi11nin yuzde beş nis· 

ı 

EKONOMiK HABERLER 

Büyük Millet Meclisi 

Türkiye ile Almanya arasın

da ki ticari muahedelere 

dair husu~ 1 anlaşmanın 

müddetinin uzatılmasına 

karar verdi 

Ankaradan bildirildıf İne ıöre 
Büyük Millet Meclisi evvelki 
R"ünkü toplantısında, Türkiye ile 
Almanya araıımda ticari muahe
delere dair 2S Temmur:. 1940 ta
rihli buıa~i anlaş a protokolla
nndıın iki numaralı protokolun 
dör ıincü mııddesindeld yaulı 

mücıd•tio, yine Türkiye ile Al
maı ya araııoda ticari muahedele
re dııir 25 Temmuz: 1940 tarihli 
hususi anlaşmaya batlı İki numa· 
ralı protokolun dördüncü madd,... 
'inde yazılı müddetin ild ay daha 
uuhlmalarıoa ait teati cdiltn 

notaların tasdikin& karar vermiş· 

Qdc artırılmasından ibarettir. 
tıı; •erıisi, yapılım işlerden 
' itıbarile senede kazanılan 
ı_..,n bir cüzüaü devlet hi11e
lrak: ayırmak ve bu hiueyi 

1 tir. 

" ete vermek.ten ibarettir. 
lltlan miktann verilen ver· 

'•r.aren yükıek oldup br-r 
İçin aşikardır. Çünkü öyle 

''• idi, bütün ticarethaneler 
"eya kepenklerini kapayarak 
İtlerle iştiıal ederlerdi. İ
' evvefüi ışlerde hosıılt! 
'~ıaldıldar yüzünden bazı 
t<le küçük büyüle düldtan· 
bazıları işsislıkten vergi 
l•celclerini besab ederek 
'•tını kapatmışlardı. 
llki, bir senedenberi en ö
~tYasa yerlerinde tek bir 
diikkln bulmak kııbil de· 

, V •ktile bava paı an almak 
~111ler kalkmış, dukkinlar 
11lt. Demek ki i4ler alış ve-
)olundadır. Hele askere 

teıı yaş h:ı.ddioirı dışında 
\ bütün piyasaleırdaki mal-

1•Yarak dükkan veya ardi-
tıauhtelif mallaril~ doldur-

1 

Adana Ask. SAK 
Kuru ot 1961 

Adııpuar Ask. SAK 
Sadeya~ı 1961 
Satır eti 1961 

Ank Valilı~i: 
Çam tohumu 19o2 
Okul bina•ı tamiri 1975 

Aıık. Lvz. SAK 
Kalorıfer malzemesi 1974 
Kuru üzüm l ~51 
Pirinç 195T 
Bakırköy Asit. SAK 

Ta7 1975 • 

Bolayır Aılc. SAK 
Koru fuolye l 964 
Çıamalh Tuzlası Müd.: 

Çatı inş. 1965 

Çanak. Ask. SAK 
Zeytin yatı 1971 

Çorlu Aslc. SAK 
Sadeyaj'ı 1972 

D. O. Yolları: 
Tanınta İ•tuyoo biauı inı 1'63 

Oi y.ırbı kır A~k. SAK 
Benıin 1974 

Gelibolu Ask. SAK 
Butday lcırdırılmaaı 191? 

Harbiyede Yedek Subay Oku-
lunda Ask. SAK 

Pirinç 19n 
Çatı inı. 1974 
1-ladımköy haıt. yap. iaı. 1972 
Kurıı fuulye 1971 

Odun ve kömür me~elesi 

halledildi 
latlhsal mmtakalarından 

kUlliretll miktarda mangal 

ktimUr U ve odun getlrti

liye,. 

Fiyat Mürakabe komisyonu Va
li muavinı Ahmet Kınıkm riya
setinde toplanarak odun ve ltö
m iir meselesini i'Örü~müştür. 

Son gunh:rde buı mıntakalarda 
kömür bulunaaıamıısı uzerıııe ya.
pılan şikiydlcr alilcadarlarca na
zarı itibara alındığından ballca 

~,11 kömür temioi için lazım aelen 
l ar içinde öyleleri var- • 
"et kıloıu sahibine mühim bertürliı tedbir ;ılınmıştır. 
&tttıin edebilecek durom· Komisyon içtimaından sonra, Va-
lltılar üzerinden yapılan li muavini Alamet Kınık şu izahatı 

:ep 2izlenen kazançlar· ıl Zeytincilik faaliyeti vermıştir. 
\ı llt:ı!arıa .büyüle kısmı ka- İslanbulun kömür d~rdile yakın-
ltrıne gırmezler. Ekıeri· l lzmirdeıı bildiriliyor : dan ali.kı&dar olmaktayım. lki üç 
lterıerde koca b r sene- ) Mevsim miinasebetiyle zeytin giiodür başlıca meualem de kö-

ı.~nç sıfır olur v~ sahibi bakım fc:n memurları vilayetimiz· m ür meaelesini iıal ıçın liıum 
11 kazanç vermemek i- deki zeytinyağı fabrikalımnda gelen ledbırlerio ittihazı idi. 
l1ıdbirf' baş vllrur. Neti- 1 teftişlere başlamışlarciır. Kanun Cumutesı güaii Kadıköy kay· 
h~tıçtao da kurtulur. Bu- mucibince fabrikalarda hayvan· ıoakamıuırı riyasetınde bir beye-
~ \rtcdanın amiri yetini her lar için &yrıca o hırlar bulunduro- ti karşı yakan10 mubtelı{ mınta-
btırı kılmak -r.aruridir. lacakhr. Fabrikaya Z"ytin tıışıyan kalanoa i'Öııdercrek tolkıkat yap· 

11 ıon karardan ıonra . . hayvanlar, fubrika içine ~ ırakıl- tırtlık. 
1" Ye tabi kazançlardan mıyacak ve hayvanla i_,liyen ta· Elae ettiiimiz neticeye göre bu 
tınin a ker ailelettne tab- sirha:ıt)~rde hayvanların buluo- mıntakalarda ibtıyacı karşılaya-

\ ''tıı ıhnıısı, her kazunc dulıtları yerler, bölmelerle ayrıla- cak mık.tarda bol kömur vardır. 
~~illi ve vataui bir va- caktır. Yalnız buıı>l:ırdaki kömürlerı şeb· 

tlttedir. Ba vazifeyi ıe- __ , ----- re naklettirecek vesaıt hu&usuoda 
)'Pınalt her yurttaıa bir birlılZ ııkınta çıo:kmekteyiı:. J:Suoa 

ı. ~ançtan verecek olaalar bu güne aebep de ıon zamanlarda bura· 
"ttıı 

lst. Na.a Müd. 
l'alı:aiın li .. i tamiri 1958 

İst. Elehik Tramvay ve Tünel 
işlet. J . Müd. 

Moı.ayık ve adı parlı:e taıı 1962 
İıt. Ünrersitesi SAK 

Madeni •ıy 19~Q 

1 .. t. Beldiye~i: 
Ev anlcaaı 1171 • 
Mataza aıılı121 1 97 l • 
İzmir Eııniyet Müd.: 

Polis Mcırke leri lamiri 19ô 1 
Kastamoıu C. Mitddeiurn.: 

Elı:"'alı: 197S 
Lülebur~ız Asit. SAK 

K. ot 1972 
Patatu 197S 

Marmara Js!lu Bahri Komut.: 
TH ıelcer, pİ-inç, ubı.m, zeytin J•t• ve 

ıc7tia 11174 

M. M. Ve<ileti: 
I>otrama i~le~ 1975 
Dolap 1960 
Yliolü ve paıallı:lıı kırpıntı 11174 • 

Nafıa Yek.ileti Ank.: 
Atölye bioaaı ı•~· lS62 
'f opbone Lvz. SAK 

Tali 1971 

Topkapı Maltepe•i A.k. SAK 
Süt ve yotort 1970 
Yeıilköy Aık. SAK 

K. ot 1971 

Zonıuldak Nafıa Mild.: 
Hükumet konatı tamiri 1956 

ı 
depolara teslim edilecektir. Bun· 
dan baıka Şilenin mubtelif iılce

lelerinde 1,5 milyon ltilo ~öruGr 

daha vardır. Buuları da ilk fır-

1 
satta getirtecefiz. Midyede tes· 
bit ettirdi~imiz; 150,000 kılo kö
ıaurün nakli için de vesait temin 
etmiş bulıınııuktayıa. BJnlar da 
bııırur..lerıie 2elıniı bulunacaktır. 

Dı~er taraftan soo gilnlerde kö-
mur ıhtiyacı fazla hhııolunan Ye
şilköy Bakırköy semtleri ıçın 
Çerıteıık<Syünden tedarik ettiiiaıix 
30 - 40 bin kilo kö;ııilr bu mın· 
takalara ielmiş bulunmak.tadır. 

Halit bııgüaden itibaren ihtıyacı 
nisbetinde köıniir bulabilecelalir. 

Aynca Çerkezk.iyi\ndelıti diğ~r 
kömürleri• nakli için de vagon 
temin etmiş buluomaktayı:ı. 

Odun meselesine ıefüıce : 

lstanbulun kııın odunsuz: kalma
ması için icap eden bertürlü ted
biri de almı~ bulunmaktayız. 

Afvada birikmiş bul•nan çok 
miktarda odunu lst-.nbula nakil 
için motör temin ettik. İlk olarak 
üç ınotör Afvaya odunları yiik
lemeğe gitmiı bulunınaktadır. 

Bundan başka Alemdığmdan 
lbrahiıa Yolalı isminde bir vatan
daşın elinde bulunan 15 - 20 bin 
çekiden fazla odunu da O~kfidar 
ve Kadıköy havalisine naklettiri· 

lecektir. 

Murakabe i:omiıyono htarıb•lu 
odunıur:. ve kömünüı: hırakmamalt 
için bertürlü tedbiri almaktadır. 

Yalnız Öğrendiğimize ıöre mo· 

't~ en mukkaddea bir va· kadar ilci seneclenberi kazıudık· !ardaki hayvanlara arıı: ol;,ıo ıap 
ec:ı. etmek lazımdır. larından mahsup etsinler. Emlak hastahtıdır. Şimdi bu baıtahk 

'tt t•hatını, hepimizin ka· sahipleri veriyor. Halkımız veri- da tamamen atlatıldıitndan Üı• 

tör nakliye ücretleri bir miktar 
arUı~ından, artan niıbet dahilin
de odun uarbına ilave olunacıak

tır. 
1~'•n kudret n lcuvyet yor. Ş11 halde kazanç ıabipleri kud.ır Ae Kadıköye arabalarla 
't.Q.ı'>-t bekleyen M~hmet- niçin verm~sio. O kazanç sahip- nak iyet yc.pılabilecektir. 
4tı r, Şımdi sıra bepıwi- leri lı:i ilu aenedcnberi on ık.ı H· Şılede bugün tesbit edılen 80,000 
>,~ ~ebınetçıQ'İn ailesine nellkteo daha :ı:iyade it yapmıı kilo kömilr tieraal naklo4ilerek 

~.Bu yardı=•~ı~ka:·.Jı.Y~ı~9o;k~k;u;-ua;;m~ıt;1ar;;cü;rİ . .. lllll.llllll .. ll .. llllllllll 

Y alnt1. bu narh ancak Tiearet 

Veki!etinin müaaadeıi abadıktan 

aoora konulabilecektir. 

~ llrinolkt.u 1941 

,..,. ... 

, REKOR! •• .. 
Ze)'tloyağlo ı ırun b11Ilıl7etfnln 

akıloi lıbat edene 

1000 Lira 
İKRAMİYE VERİLİR 

Atlreae dik.kat ı latanbal 
'l'atan OtlmrGk Kemerll aokak 

21 No. Tel ı 14197 

iL NAZiF ÖZARCA • '-
11esleki ganıdır 

MUNAKA~ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita ___________________ , 

Ankara VallllOlnden : 

Zir nahiyesi merkez: okulunun tamiıi 1328 lira 83 kuruş keşif be
delı üzerinden açılt eksiltmeye konulmu1 ve vakti mııayyeainde talip 
çılunadıtından 24.ll.941 tarihind en itıbaren 10 gün müddetle tem· 
di~ e_dilmı~tir. !halesi 4.12. 9-ll per~eınbe günü saat 15 te viliyet 
daımı encuroeuıotle yapılacaktı ·. İsteklılerio şartnameyi i'Örmek üzere 
her gün Maarif müdürlütüne ve 0 ı 7,5 teminat akçesini laosusi mu· 
hasebe müdiirlü~ü veznc~ine yatırarak adı ıeçen iil• ve saatte daimi 
encümane m6racaatları ilin olun11r. 

•ım mrr= s= • • 
tlaçıar. Klinik ve lspençiyarT alat, Hastahane Ln. 

D. Demiryotl11r1 ltlatme Umum MUdilrlUiUnden 

Muhammen bedeli 12.000 on iki bio lira olu 300 adet kilçük uı
tuoc takımı l 6. 1.1912 cuma i'İinÜ saat IS te kapalı zarf uıulü ile 
Aokar<l.:ia idar~ biııasında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 900 dolcu.s yaz liralık muvakkat t • 
· ·ı le e mıuat ı e anunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı fÜo ıaat 

14 e kadar komisyon reisli2"ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler par.ısız olarak Ankara' da Malzeme Daire.inden Hay
darpaşa' da Tesellüm ve Sevk Şefü2indtın ciıfıt•laeaktır. 

Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat ve Mılz.) 

Harbiyede Yedttk S11b11y Okulunda Aekarl Sabnalma 
Komlayon ıındon : 

On bin liralık muhabere malzt!mesindeo Deveboy•nu puarhkla 

satın aiıııacalıetır. Hu usi ş.ıı tları Koıai syonda ıörilebilir. Paı:arlıfı 

:>.12.IJ41 Cuma ıünü saal }0 da yapılacalctır. Talipleriıı Harbiyede 

' Yedek Subay Okulunda Komisyona müracaatları. 

... t 

l ns aat Malzeme s i 
Alçı yerli 50 lık torbHı 
.. 40 • • 
• Alınaıı StJ • " 

Aafalt yerli kiloaa 
ecatlti • 

Çirudnto natürel tonıa 

• süper " 
Çiııi ( moınikleo) tan~ • İ 

" çimentodan) • 
Fayııoı ecnebi -. 
Fayana (aknmı) " 
Kireç (ao) tonu 

.. (t,,ıı:) " 

" (ta,ı lcilo911 
Kiremit {8. lı:öy) taoe~i 

• lEıkişebir) Q 

n {Kütah7a) 
" (Buyükdere) 

Kiinlc (çimento) •antimi 

ıso 3N -
10t 119-

2570 
1370 

6 10 
s b 

ıs 16 
15 17 

1000 1200 
,50 700 

1 75 
lO il -

2.60 3 -

1 Un tahdidatı hakkında yeni 
bir karar verildi 

Lok'81ntalar da 11aata ve 
tatlı imal edem •yecekler 

Koordinasyon htyeti tarafıD· 
dan neşredilen kararname ile bo~· 
day unundan imil edilecek mad
deler tesbit ~dilmiş ve pasta, tatlı 

ribi maddel~rin imili lokaotalar 
ile evler mibtuna olmak üx~r• 

her yerde meuedilmiıti. 

Ank.aradaa ıelen bir e-
mirle bu nevi maddelerin lokan· 
talarda dahi imali mennedilmiştir. 
Vıllyet aıakamı vaziyeti alaka
darlara bildirmıştir. Pasta, börek, 
tatlı vesaire münhasıran evlerde 
yapılabilecek ve bunlara lih:umln 
unlar da bakkallardan lemi• edi
lecektir. 

Diter taraftan ao tahdidatı 

Küak {toprak) aumaraıı 
" dökme horu) k. 
• (Hoebi) » 

MPrmer <•nlı iıll'o) m2 
Tııtla {i. doreJ binı 

• ( F. deliltaia) • 
(Kit. delikli) " 

" (Kif. deliluia " 
( at•f yarlı) tanHi 

• ( " ecnebi » 
" (Frana. preae) » 

Ker111te (döı) kölcur 
• (çıralı lambalı) 

" (tavanlık l.iik· 
nar lcerdonlu) 

Kere1te lcııpl. çıra. lı 

" aıvad. köknar 
• penulık lı:ölt

oar 

' 11 -
2S l() -

lO J2 -
81)() 

4500 
~ 

180Ct 
2000 ~100 

20 25 iO 

la n 
S500 6000 
SROO 6ll0 

6308 7208 
6500 700I 
6000 7000 

yalnı• şebrimisde rüode 600 çu
val un tasarruf edılmekte aldufu 
anlaıılroıştır. 

B11 ıniktar senede 219 bin çu
val etmektedir. Vakıa sonradan 
börekçi ve pastacılara verileu •n 
miktarı 100 çuval indirilmiıae de 
bunların 2tzli olaralt fırınlard&D 

temi., et cıkleri unlarla sarfiyat 
yıoe aynı oailttarı bulmakta7d1, 

Koordinasyon kararı \ln ta· 
aarrufuno temin rayeıile çıkarıl

dıtı ıibi, dıter taraftan fırınlarda 
berhaoıi ıekılde un kaçakc;ıhfı 
ıilıti bir meselenin meydana rel· 
mesini de önlemiş olmaktadır. 
Şimdi fırıncılar kaqak un satacak 
yer bulamayınca, ıelırin fÜnlük 
un ıarfıyat •iktarının düşilnecefi 
tahmio olunmaktadır. Bu ıııretle 
htanbuJ bakiki ua ılatiyacı H 

ı•ç bir ;.Jıap.......,. .a.amııu. 
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MUNAKA\ GAZETE.il 
=wr wr 'Ott,,.urrm ı ı ı 1 =· mum ı 

J 9tri•efilh•• 19'1 
c 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
f 

cak:hr. 
Vaketanıo heber lı:ilosuu tahmin edilen fiyat 450 karuı elup .... 

ha•men bedeli 22,500 lira Ye ilk teminatı 1688 liradır. 

Ciıısı Şekli Muham. tıed, Teminat Mürtaat yerı 

A) Münakasalar 

ln,eat, Tamirat. Nafıa htlerl, Malzeme, tfarit• 

HftkOmet konağı tamiri 
Sıvaı m~teor.>loji ııtasyonu ikmali in,. 
Ceza evi in~. Su tdarinde 
lılıalit ve ihracat wümrüğünün camlı kapısında 

caa.lı doframa kapı yapt. 
Kilıe köprüsü tamiri Bahlr.esir-Kepsilt yolnna!l 

sın da 

aç. eki. 
> 

kapalı z. 
bir 

arı~ aç. eks. 

800 -
2285 97 
6041 39 

2660 77 

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Hastahane Lvz. 

V azılin: 2 t. L 4•00 aç. eıı;s, o 

an•ucat, Elblae, Kundura Çamatrr. " •· 
Peo91ılik kösele: 20 t. 
Bt!yaz elbıs•lılt kuma~ 30000 m. 
Haki ltbaıılık kumaş: 34000 ın. 

ff atbee l~leri 1\ ırteai)'e 
Kapak bastırılması: 30.000 ad. 
Kösele mukavva: 35 top 

pn. 
.. 

- Yazıhane Levazımı 

aç. eks. 
paz. 

11kllyat, Boşaltma, YUkletme 

k. 4 -
m. 1 66 
m. 1 66 

1800 -

Arpa ve bu~day nakliye iıi: 544 t. kapalı z. '2076() -

"'ahrukat, een:ı:in, 
Odun: 350 t. 

Mekine ~•011' rı w. •· 
paz. 

172 
453 10 

Trabzon )efterdarlıfı 
SıvH Nfıa Müd. 

• 
lzmir Gınrük Başmüd. 

200 - Balıkesi Viliyeti 

360 - D. D. 'olları Ank. 

Tophan Lvı:. SAK 
M. M. /ekileti Deniz Mrk. SAK 

B~den rerbiyesi U. Müd. Ank. 
Ank. In:. SAK 

1632 - Midya Aık. SAK 

Borno•a Ask. SAK 

Gö.nu s .. tı 

5-12-11 14 -
19-12-41 15 -
12-12-41 15 -

!ı-12-41 e kadar 

12-12-41 15 -

17-12-41 15 

8-12-41 15 -
9-12-41 11 - l 

9-12-41 11 -

10-12.41 ıs -
S-12-41 15 

20-12-41 11 -

5-12-41 14 -

Ham derinin beher ltiloıuna tahmiıı edilea fiyat 800 kurut • 1•' 
muhammen b"'deli 24.000 lira V4' ille teminatı 1 00 liradır. 

lbaleıi 16.12.941 saat 15 tedir. Taliplerin teldi{ •ftektuplarını ib•• 
leden bir saat evvel Ko. na vermeleri. Şartname ber fÜn Ko. dao 
:l33 kuruş mukabilinde alınır. 

• * • Kapalı sarf usulil ile 10 ton tıtban köselesi ııaho alıo.acıkt~ 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 525 lcuruş muhammen b,deh 52.5 
lira lira ilk teminatı 3875 liradır. k· 

lhaleıi 16.12.941 salı g-ünö saat il dedir. Taliplerin teklif ıoe . 
tuplannı ihaledf'n bir saat evvel Ko. na vermeleri şarttır. Şart11•111''

1 

her ıün 163 kuruş mukabilinde Koda ahnabilir. 

Harblyed& Yedek Subay Okulunda Ask-art Satınaırtt• 
Komisyonundan: 

0 
b b

. . k . ,.u 
Pazıırlıkla Ye tutarı eş ın !ırayı geÇIDf' me uzere yemen• ,. 

alınacaktır. Hususi şartları komiay.>nda ıörillebilir. Taliplerin retl~ . 
cekleri nüuıuae ve nü~uoeye uygon vereceltlf'ri e~~a! ve. ~iat ft•::;~ 
den komisyonca beğ-eoıleo ve makamc!l muvafık rorulenı ıhılo • d• 
cektir. Yemeniler bir talibe ibsle edlleceti ribi ayrı ayrı talipler••· 
verebilecekleri mılr.tar kadar iha\eıi yap1lacaktır. lha\eai 5.12.9.fl e 

ma ırünü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin teıuinatlarile Harbiyed• 
yedek subay okulunda sahnalma lcomisyoauu müracaatları. 

M. M. Y. Deniz Merkea Satlnalma Komlsyonund•": 
• 1tı Mikdarı Beher metrenio İlk teaJ111 

Cinsi Metre fiatı kuruş Lir• -------
6.894 

·ıt.-r 
Yukarıda müfredat yazılı 68.000 metre kamaşın pazarlık ek•• . 1, 

si 9.12.941 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de M. M. V. bıll 

Beyaz elbisl'llik kumaı 
Haki işbı~ıhlt kumaş 

166 
166 

34.000 
34.000 

Odun: 150 t. (temd.) 
Odun: 564 t. 
Odun: 4'JO t. 

.. 400 t. 
> 400 t. 

paz. 
pu. 

• 

8460 -
~000 -
,000 -
9000 -
9000 -
9000 -
2250 -
2251 -

Lülebtrgaz 2 No. lu Aık. SAK 

635 - Marı:ş Ask • ..; \K 
675 - Bolıy:r Ask. SAK 
675 - > 

4-l"l-41 
26 12-41 
5-12-41 
5-12-41 
5-12-41 
5-12-41 
5-12-41 
5·12-41 
5·12-41 

sındaki komisyonumuzda icra edilecektir. "' 
564 kuruş bedel ile şartnamesini almak isteyenlerio her ıii0 tt' 

11 - ı eksiltmeye srirmelı: iıtiyenlerin de belli rün ve saatt~ ıouvl\kkat it' 
11 -ı minat makbuz veya mektupları Ye kanuni belıeleriyle birlıkte kodl 

11 ı yona müracaatları. 

10 -

> 400 t. 
• 
> 11 :t ~ 

e!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!!!!!!!l!!l!!!!l!!!l!!ll!!!!!!!l!!!!ll!!!!!l!l!!!!!!!'!!l'!!!!!ll!!l!!!!l!!!!!!!!!~~!!!!!!'!!!""-y 

675 - .. 
675 - > 

> 400 t. > 675 - .. 11 ~ 

11 Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. , 100 t. 
100 t. 

l\tlbteferrlh 

Saç bidoıau tamiri 3000 acl.- galvanizli beozin bido
nu: 1000 aa. 

Kondura lı:alıbı: 200 çift 

Erzek, :ı ehi..- , F.t ftbıre. " .•. 

> 

pa:ıı;. 

169 - > 

169 - , 

1650 - lst. Hava Mıntaka Depo Am. 

Aolc. Lvz. SAK 

11 

15-12-41 11 

5-12-41 15 

14-

M. M. V. Satmalma Komla~onundan : ~· 

4,624 lira 62 kuruş keşif b.-delli doframa işi 4-12-941 perf;~ır' 
g-ünü saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. Kati temirıah 69 ot•' 
69 koroşhır. lsteklil"r keşif ve şartnaıneıioi l3 lcuruıluk makbd' '' 
kabilin.le alabilirler. Pazarlıta ıırmelt istiyenlerio bildirilen f~0 
1aatte M. M. V. Sa. Al Kg, na müracaatları. 

Lıbana: 10.5 t.·prasa: 10. 5 t.-upaoalc 7 t.·kuru 
ıofao: 7 t. 

Kuru ilzlim: 9 t, 

Sabuo: 20 t. 

Pirinç: 100 t 

Fasulye: 

paa. 

pa:ıı:. 

> 

6750 -
12000 -
28000 -
17800 -
39585 -
10000 -

59, 
900 -

2100 -
1403 -
2~68 sa 

Bornon Aık. SAK 

Ezine Ask. SAK 
Maraş Aık. SAK 

• 

S-12·41 

5-12-41 
26-12-41 
U-12-41 
13-12-41 

15 -' = :i 
* * * 6.166 lira 16 kurUf ke91f bedelli doframa 

rünü saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Kati teminatı 924 lira 91 kuruıtur. 
lıtekliler 1ce,if ve ıartnaıneıini 31 kuruşluk 

.-~ işi 4.12.941 t'tf 

Sadeyağı: 27 .3 t. 
Kuru fa ulye: 40 t. 
Koyun eti: 14 t. 
ÇGrbahk lcmlr lı pirinç çuvallı olar alt 10000 liralık 
Çelcirdekıiz kuru üı.üm 25 t. 
Butday öğütülmesi 400 t. 
Pırinc: 100 t. 
Kuru fasulye: 100 t. 
Sadeyaf: 35 t. 
Temizlık sabunu: 7.5 t. 
Kaplıca: ?.50 t.- darı: 250 t.· fiı. 100 t.· bur,ak: 

lCO t. 
K. ot: 100 t. 

Sı~ır eti: 2946 t. 
Sadeyağı: 3 t. 
Sabun: Aı9 t. 
z,.ytınyat: 30 t. 
Pirınç: 30 t. 
Prasa: 57.6 t. 
Patates: 72 t. 
Lahana: 28.8 t. 
Ispanak: 49 t. 
Kuru ıo~an: 14.4 t. 
K. biber: 480 k. 
Salça: 3.6 t. 
Bakla: 48 t. 
Mııır: 25 t. 

(B Müzayedeler 

> 

kapalı z. 
paz. 

> 

kapalı ı. 

pn. 
> 

• 
paz. 

• 

> 

lr.apalı •· 
pu. 

> 
, 

kapalı z. 

> 

> 

• 
> 

• 

paz. 

K nyın a~acı: 186 m3 ·~· art. 
M~şe kömüru: 276 kental-karışık kôaıür: 182 kental > 

Çam eduııu: 'l. 9 m3 • 
İnce talaş: 4)0 500 çuval paz. 
Tay: 63 ad. 
Tay: 66 ad. aç art. 
Derı ve barsak aç. art. 

M. M. V. Hava Satınalma Komlsyonunda11 : 

4200 -
k. o 'J.7 50 
k. o 65 

249080 -
it. o 47 
k· o 27 
k. 1 72 

k. o 06 50 

k. o 65 
it. 1 10 
k. o 45 
k. o 05 
k. o 10 
k:. o 07 50 
le. o 12 50 
it. o 07 50 
k. o 40 
k. o 33 
it. o 06 
2375 -

m'.J 2 -

m3 4 90 

750 -

1~00 -
2437 50 

13704 -
70~0 -
40SO -
8!>20 -

60440 -

.. 
) 

İzmir Lvz. SAK 
Siirt Ask. SAK 
Balıkesir Aıılc. SAK 
Balayır Ask. SAK 
Gelibolu Ask. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

> 

> 

Deniz Lvz. SAK Ka11mpaşa 
Toplcapı Maltepesi Ask. SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulo,..da 
Ask. SAK 

" 
lst. Komutanlığı SAK Fıodıklı 

1413 - Tophane Lvs. SAK 
,, 

15-12--tl 
24-12-41 16 -

14·11·41 itib. 1 ay 
4-l:l-41 15 30 
4-12·4l 15 - . 

23·12-41 16 - 1 

8·1L·41 15 - l 
8-12-41 14 30 
8·11-41 15 3t 

9-12-41 10 -

6-12-41 10 t 

22-12-41 11 
8-12-41 14 30 
8-12·41 14 -

t 

2475 -
2025 - ) 5-12-41 

14 30 
15 45 . 

Marmara Üuübıııhri Komut SAK lzmit 18-12-41 
( 

1, -· 
16 -

• 
> 

" 

> 

--
178 13 D. D. Yolları Ankara 

27 90 Bolu Ormao Çevirge Mnd. 

12 - lçel Orman Çevirge Müd. 

88 - " 
lnbiHrlar U. Müd 
Üsküdarda Atpazarı 
Selimıye Ask. SAK 
T. H. K. Ank. Şubesi 

18-12·41 
18-l"l-41 
18-12-41 
18-11-41 
18-12-42 
18-12-41 
18-12-41 
~12-41 

16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
15 -

11-12·41 15 
15-12·41 
13-12-41 
19-12-41 

15 -
11 -
9 50 

5·12-41 
5 12-41 

18-12-41 

11 -
11 -
14 30 

latanbul Lv. Amlrllll Sahn Alma Komhyonundan : 

Mut,.ahhit namı bfıahına satın alınacak olan bir adet 1,5 kilo

vatlık şarj el~ktroieo rrubuna talıp çıkmadıfınd o 10 fÖll müddeti~ 

tıçık eksıltme~i uzatılmıştlr. İhilesi 5.12.941 Çarşamba irÜnü saat 

1 l aı: A ıkarada Hava .S..tınalma Komısyonunda yapılacolctır. Mu
haınınerı .. edeli 2300 lıra olup kaıi teminatı 34) liradır. Şartoameıi 

Beher kılosuna 4UO kuruş tahmin edileo 20 too kadar pençelik 
kö1ele alınacaldır. Paurlık l ıı eksiltmesi 8. 12.941 P:\:t.t'rtesi gilnü saat 
IS te Tophanede lıt. Lv. Amirliklerı satın alma komi·yonuııdaıı y.,. 
ı;ılacaktır. İı;.teldilerin teklif edecelderi miktar üzeriaden temloatlariy
le belli vııkitte komisyona 2elmeleri. 

MC ctr• ... n•-
Mensucat-Elbıse-Kundura-Çamaşır v. s. 

Komiıyoııda g•rıilebılir. lıteklıl"riıı muayyen ıiin ve aaatte Komiı· Ankara Lv. Amirliği Satlnalma Komisygnuno:lan : 
Kapah sarf u•uli1le 5 ton aiyah veketa ile 3 ton b:ım ee ri ı lma· 

ala bilerler. 
Pazarlığa girmek istiyeıılerin 

Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

lstanbul Komutanhlı Sat.na im Komlayonund•11 ~
Pazarlık f\İnü isteklisi çıkmayan ve beh~r tonuna 16 lir• .

1
: 

edilen çekiç marka 200 top vatman lci~ıdı ile topuna ı.ı h~ ~ 
tahmin edilen 200 top diyaaıao ~effaf kağıdı, beher ıişesııı0 ı•' 
ruş tabmin edil rı 400 şiıe çini mürekkebi 10.12.941 Çarıat11b~oıs' 
saat 11 dl'! pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her güıı osiıı' 
yonda görülebilir. Mohaoıruen bedelı 56 ıo lira olup kati t• ~ 
346 liradır. lsteklilerın lııelli (Ün va saatte Fındıklıda Satıııaldl' 

~i•y•:··· relmeleri. • ~ 

Kereste, Tahta ve saire 

Askert Fabrikalar Umum NIUdUrlUOil Mer"•
Satınelma Komt•ronundan : 

d• 75 metre mikabı 4XO, 10 10-0, 2SXO, 025 metre ebadı0 

~am veya köknar kereste alınacak ,1 

Tahmin edıleo bedeli 5250 lira olan yukarıda r:a:ıı:ılı 1ter~1:ıı'' 
ri fabrikalar umnm müdürlüfü merkez saha alma koıııı•~f ~ 
18.12.941 perıeaıbe fÖnÜ saat 14 te puarhltla ibate edilecektı. 
name parasızdır. Kati teminat 7~0 lira 50 kuruıtur. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

o. Demlryollar1 ı,ıetme U .rtıUdUrıuıund•" 11 ~ ·ol 111 
Polatlı deposuna bir seoe zarfında gelecek olan tabııı1,y c' 

ton kömürün vagonlardan yere ve ayni mik.tar kömürün 1~.--~d 
kine vı:::ya vaıcorılua tahmil ve tahliye işi açık ek11ltmeye ~ ~Jf1 

-

Muhammen tahmil ve talatiye ton bedeli 80 kuruıtut· o• t 
19.12.941 tarihine musadif cuma ııünü aaat 11 de Haydarp..t' 
isletme komisyonunda yapılacaktır. .~ 

İsteklilerin ° o 1.:> kanuoi teminat akçeleri ile muayfe~dl,J 
saatte komisy•nda bulunmaları ve fazla iıabat ve şartoaaae • 
iıletmeye müracaatları lazımdır. 

""' lstanbul Komutanhgı Satanalma Komisyon 111 

Puarlık ıünü talibi çıkmayan K:uabigadan-Gdıboluy• 
1 
t 

yapmaK ıizere l-iO tonluk bir motör ll.ı2.9-tl g-ıinil saat 0~ 
zarlıkla kiralonacık:ır. Şıırtnamui her gun Komisyonda, goaı• 

hteklilc:rin belli gür. ve saıılte Fın..ııklıda s .. tınalma KO 
relmeleri. 



• 
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Mahrukat. Benıirı . Makirıa fa ~lar ı 

Gelibolu A•kerl Satınalma Komlayonundan 
S700 ton meıe odunu kapalı :ıarfla ekıiltnıeye kon,.uıt ıır. ıha

lui 23.12.941 aah aiinü ıaat 16,30 da Geliboluda merlceısahna l rna 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 114,000 liradır. İlk 
teminab 6950 liradır. Taliplerin kuaunl Yeaikalarile teklif mı-ktup, 
larıaı ilaale uatiadea bir aaat eYnl komisyoua •ermeleri. 

LUleburgaada 2 No. lu Askui Satanalma 
Komıs,onundan: 

) 

l 

~art nameler An karada P. T. T. ~enxıın 1 tanhulda Y eai Val
de hanında P. T. T. Levu:ınt Umun Depe Ayniya• Mubuiblitin
den bedelıiır olarak alınabilir . 

* *• İdare ihtiyacı için e n be, bi kilo adi ıicim kapalı zarfla 
eksil tm~ye çıkarılmıttır. 

Mubamm"n bedeli '13250 mu•akt teminatı 1743,75 liradır. Ek
ıiltme 19. l:l.9tl cuma fÜnÖ ııaat 1 da ADlırarada P. T. T. Umu
mi Müdürlük binaıındak i SatınalmıKomiıyonunda 1apılacak ı ar . 

• 1 
btckliler mııvakkat teminat mabuz veya tunita 111.ektabile ka· 

auni vesaiki mehtı-'Yi kapalı urflarn o rfın !&at 1S e kadar meı:, 
kur Komisyona .., receklerdir. 

Şartnameler Aokarada P. T. T.Lenıım İstanbuHa Yeni Val
de hanında P. T. T. Leva:z:ırn Umuri Depo Ayniyat Muhaalbliti•· 
de11 bedelsix olarak alabilirler. Komisyonda meveut evaaf vo ı~rait dahilind e V " pazarlalda Te

kirdı~ında b11luoan birlikler için ahaacak lSO ton ı · ırı u n münakasa· 

ya her ne kadar 17.11.941 rilnü yapılmı, isede veril~n fiat ıali r<>· 
rOlmüı oldufuodan bbı.ıl edilaıiıtir. 

!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~ 
ı w Erziik.' Zahire, Et, Sebze v. s ' 

Bu malustla 4.12.941 pH•embe ıtnü ıaat 10 da tekrar •iinakau 
yapılacatmJ~n i~tekl i lrrin roezklr ~ün •e saalle teminat akç..,leri le 
ltirUkte lı:omiıyonumuu müracaatları. 1 8olay1r Askerf Sahn A'n• Koml•y6nundan 

1 Beher kilosu 65 kım11tao ?5 bin k o çeldrdııkıiz kuru üziiro pa-

? ...... '~ ._,.._"'!~--~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~ -~!!!!!11!2!2!5!!!!!!!!1'!!!!!!!m~~·~·-~ aarlıkla satın alınacaktır. 

Müteferrik 

TUrklye Kıaılay Cemiyeti Uınum1 Merkezinden : 
ı 

Kari teminatı 2437 lira 50 kuruıtır. lbalesi 4. 12.94 l 
rtinii saat 15 te Bolayırda askeri utııalma komiıyonanda 
hr. Taliplerin belli nkitte komisyona ıeimeleri. 

p~rşembr: 

yapılacak-

En az 2500 ve en çok. 7500 adet olmak üs.,re Maden ıuyu ~işe

lerine mıhsu5 yaptırılacak ıandık.larıo yalnız İmaliyesi 8 . 12.941 pa
&arteıi ıü rı ü ıııaat 14 te açık. eksiltme ile ihale olunacaktı ... 

E.lı:ıiltaaere i}tirak. içiıı 300 lira temiaat m~ktubu verilecektir. 
lıteklilerin tartname için Yeni Postahane ll:ar~mnda Mimııır Vetlat 

Hdaesirıde K 1zılay Hanında Kızılay Deposu Direktörltlfün• müraca
atları illn olunur. 

Gelibolu Aakerl Satmalma Komieyonundan 
AşaR-ıda meYaddın pazarlıkla elıtıiltmıeleri hlıalar~nda yazıh rla 

ve natlerde Geliboluda aıkerl aatınalma komiıyonunda yapılaeak
tır. Talipleri• aelli vakitte komiıyona relmeleri. 
Cınıi Tutarı Teminatı ihale riın ve Hat 

Ociun keailmeıi 
Otlu. kuilme' i 

Lira 
7600 
7600 

Lira 
1140 
l14U 

9.1'2.941 
11 • c 

To1tkapı Meltepe•lndkl Askerl Sat.nal"'• 
Koml•yonundan: 

Pazarlıkla aıatıda ıöıterilen dört kalem ıoba satırı ahaacak
tır. İllaleai 11.12.'141 perşembe ıünü saat 1L dl"dir. 

lstrkıilelio yilzde on bet teminatlarile Topkapı Maltepeaindeki 

aatınalma komiıyonuna müraeaatları. 
Madeni soba No: 1-138 No: ~· 76 No: 3-130 f&Ç aolıta 62 

l , 

o.o. Yolları ltlelme Umum MUdUrlUGUndon: . ı 
Muhammen bedeli 17.000 lira olan 4 adet Beteniyer 18.12.941 

pcrfembe günü ıaat 15,30 aa kapalı .zarf uıulile Ankarada ltiare 

binasın ia ıatın alınaoaktır • 
Bu ite rirmek iıteyenlerin 1275 liralık •unkkat teminat ile 

kanunun tayin ettiti yesikalara ve tı-klıflerini ayni fÜD ıaal 14,30 
a kadar komi•yoo reisliğine .-ermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Mtlzeme dairesinden 

Haydup•t•~• TeHllüm u sevk ıefütinden d•totılacaktır. il 

D . o. Yolları 2 nci ltletıne MUdUrlUQUnden 

Aşaiıda mevki ve Klm. leri yaı1h 4 ocaktan çıkanlacak. bnlaııt
lardau Klm. 36 ve )2 ocaklarının her ikiıi bir ve diğeri ayrı, ayrı 
el:.siltme mev:ııu leşltil etmelt ve hizalarında gösterilen gün ve saat
lerde ura ile ihaleleri yapılmı&k üzere kapalı zarf uıuliyıe ekıiltmeye 
ltonulmoıtur. Eksiltmeler Ankara istasyonunda ikinci işletme müdür
lüti binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

lateklilerin hisalarında miktarlara yıu:ıh muvakkat temioatlariyle 
•anuni vesaik ve teklifleriui tayin • edilen ihale saatleriodeı bir saat 
evveline kadar ko;.oisyon reislitiae vermiş olmaları liıumdır. Şartna· 
me ve mDkavele projeleri komisyondan parasız verilmektedir. 

Ocafı ıl yeri ve 
kilometresi 

---------
Ankara-Kayıeri hattı 
Klm. 36 Lalabel iı

tasyorıu 

Anltara-Kayıeri hattı 

Kurbatah istaayona 
Kim. 52 

lrmak-Zon ır aldalt hal
tı Klm. 3-31 Kalecik 

·Ali bey i~tasyonlerı 

arası 

Kim. 61 Tüney-Ger· 
ınece istasyonları a
raıı 

Beher M3 nın İhale 
Balast muhanıı:den Muvakk.t röoü •• 
miktar bedeli teminat aaatleri 
M3 Kurut L. K. 

) 
) 

2500 ) 
) 
) 

2500) 

3000 

3000 

170 

12~ 

170 

637 50 

281 25 

J82 50 

------
18. llkltinuu 

941 per~embo 
rüni saat H .30 

18. llkkinun 
941 per~embe 

~ünü !lao.t 15.30 

18. İlkkaoun 
941 perşembe 

fÜnÜ la&t 15.3 0 

P. T. T. Umumi MUdUrlUAUnoen: 

idare ihtiyacı için bin kilo lnrili:ı bükümü ıieim açık ekıiltme
Y• çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 32u0 lira muvakkat teminah :l40 liradır. 
Eksiltmesı ı!J. ı2.9~l cuma günii ıaat 11 de Ankarada P. T . T. 
Umumi Müdürlük binasındaki Satırıalnıa Komisyeou.ıda yapılac•k· 
tır. 

lıtekliler muvakkat teminat makbuz: nya Danka 
lluai vtaaiki bamileD Koııılı7ooa müraeaatları. 

1 

Devlet Demlryollara lfl atme Umum MUdUrlUAUnden: 

Muhammen bedeli 4500 lira olan 15000 kilo üzüm pekmezi 17.12.41 
çar~amba ıunü saat 15,30 da kapalı urf usulilc Ankarnda ldaro bi
aa11nda satın ahnacak.tır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 337.50 iralık ıııun.lı.kat teminatla b
nunun tayin eUiQ'i vesikaları va telc.life rini ayni ıüo -':ut 14,30 a 
lı:adar Komisyon Reislifıoe vermeleri a:nmdır. 

Şartnamder parasız elarak Ankara<a Malıı:eıne D.ıiresinden, Hay
darpa~ ıda Tesellüm vo S~vlt Ş!!flifindm dağıtılacaktır. 

l•tanbul Beledl,ealnden: 

Haseki, Cerrabpaıa, Beyoflu ve Ztbre vi bastalıklar hastahanele
riyle Ieynepkimil dofumevinin yıllık iUiyacı için alınacak 37.SO 1 ki
lo beyaz karaman eti kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
Beher lı.ilosunun tahmin bedeli 60 kura, ve ilk teminatı 1687 lira 55 
kunştur. Şartname Zabıt .-e Muamellt Müdürlüfü kaleminde rörüle
bilır. ihale 17.12.941 çarşamba günil saat 15 de D~imi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupl arı, 941 yı· 
hna ııit Tıcaret Odası 11esikaları ve kaou ııen ibrazi lazıın gelen di~er 
veınilc. ile 2490 numaralı kanunun tıır i fat ı ç~vre~inde h ıı zırlıyacak l arı 
teklif mektuplarını ıhale ıünü saat 14 de kadar Daimi Encümene 
vermeleri laıımoır. 

Bornova Aakerl Satınalme Komisyonunda , : 
Aşağıda cıns ve miktarları yazı lı mad it>ler pazarhkla satı o alına

caktır. 

lhalf\ 5. 1 l.9 li cuma lı'Ünü .saat 14 de Bornova satın alma komiı
yonıında yap1lacak ! ır. 

lsteklilerin yeni sene ticaret vesikaları ve teminatlariyle birliltte 
komisyona müracaatları. 

Ahnacak. bed~llere ait şartnameler Bornova satın alma ltomiıyo· 

nunda jÖrülür. 
Ciosi 

Lahana 
Pırua 

İspanak 
Kuru so2'aıı 

Odun 

Miktarı 

10500 
10500 
7000 
7UOO 

,50000 

Bahkeslr A8kert Satınalma K omlsyonundan : 

Beb~r kilooıuna 27 kuruş 50 santim fiat tahmin edilen on 
ralık çorbalık kırıklı pirinç çuvallı olarak satın ahoacaktır. 

bin li-

Paurlı~ı 4.12.941 perşembe güai saat 15,30 da Balıkesir 
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

As. sa-

Kati teminatı 1500 liradır. 
Hepsine birden talip çıltmad1tı takdirde be1 tondan a~afı 

mak ıartile ayrı ayn taliplere de verilebilir. 
Evsaf ye şırtlarun ıörmek istiyealer hergün ve taliplerin 

saatinde komisyonunumuza müracaat etmeleri. 

olma-

ihale 

Marmara OeeU Bahri K. Satınalma Komleyonundan: 
Bir ltiloıuna tahmin eluaan 97 kuruş bedelli 45000 kile seytin 

yatıma pazarlığı 5.1.Kinnn.941 Cuma fÜDÜ Hat 1:> tie lsmitto ter
aanP lcaoısıadaki Komisyen binasında Japılacalthr. 

Şart;ıamesi bedelsis elarak Komisyondan alınabilir. Teminatı 
6547.50 liradır. 

Pazarlığa iştiralc cd .. cek taliplerin 2490 sayılı bn1ınun iıtediği 
vesikalarını ve yukarıda yazılı temiaatlarile birlikte belli rün ve 
sııatto Komisyon Başkanlığına müracaatları. 

• * • Kilo~nna tahaıin olunan 40 kuruı bedel ile 90,000 kilo z~ytin 
kapalı zarf osulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 17.1.Kanun.941 Çarşamba günü saat 16 da lzmitte 

Tn11ne kapısındaki Koınhyon binasında yapılacaktır. 
Şartnam•si 180 knrıış mukabilinde Komisyondan alınabilir. Mu

vakk:ıt teminah 2700 liradır. 
f.lc ~iltrot'ye İ<Jtİrak edece k t;\lıbleriıı 2490 sayılı kanunun tıırifatı 

veçhıl~ Ti c:ı.rı-t voiluılarını Vf> yııkarıda yar;ıh t f aıinallarile birlikte 
t:ı nz ı·n edl'c!!kl •ri lekiıf mektuplarını muayyen gü n ve saatten tam 
bır sul evveline kadar Komisyona vermeleri. 

(Of.YAMI DôkOONCO .SAYl-ADA) 

Galatasaray Lise~i Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 

Reisliğinden 

s~ luır Kilo Fi. Mikdarı 

Kilo 
İlk teraioatı 

M.ı latya Kaymaı 
{ Ç··ıw d .. kli ) 
Kuru Üzii ıu ( ÇPlı:irdı-kıiz ) 

( t<.t zaki ) 

Cevİ.,; içi 
Fındık ıçi (Kavrulmamış) 
Badem içi 
Çam fıshfı 
Kuı üdmü 
Kuru incir 

Kurul 

165 

6) 
53 

110 
125 

·ıı :> 
180 
ss 
40 

2500 

1200 
.soo 
oOO 
500 
50 
2~0 

250 
~00 

Lira Kuruı 

ss1 25 

-------------------------------
Tahin belvuı 
Taban 
Pekmez 

7 :! 
80 
50 

2500 
750 
750 

25 

-------------------------------
Yukarıda cinai, mıkdnrı, beher kilo tahmin fiyatı ve ilk teminatı 

yazıla kuru yeıniıler k'lpah zarf uıulile ve difer yiyecekler açık ek· 
ıiltmeye konmuştur. Eksiltme 12.Xll.41 Cuma günü ıaat h de Liıe
ler mubasebesinde ya p1lacakhr. lsteldilerin kanuni •eıikalarile bir
likte ~clnıeleri. Kapalı zarfların sö:ııü geçen saatten bir ıaat evveline 
kadar Komisyon Reisli2ine vermf'leri. Şartname lisededir. 

(10263) 3-4 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1-Argari 97 saf ve kalay, antimuao ve tulyadan ari ve 12600 lira 

muhammen bedelli yerli ıoalı 20 ton külçe k.urşun kapalı zarf aıolile 

ekıiltmeye konmuştur. 

2-lbale 15.12.941 pazartesi aüoü taat 16 da ldaremizdeki Ko
misyonda yapılacak.tır. 

Taliplerin 945 lira muvald,al teminat ile k:aaunun tayin ettifi ve
saik ve tt-kliflerini mezıc.Qr günde saat 15 e kadar Komisyon riyaıeti
ne vermeleri lazımdır. Şartname idaremizden bedelsiz verılir. 

(10468) 

"DEVlET·:·öf.MiRYÖLLARfv( LiM.ANLARi 
.; ·. iSLETML GEVitt G}REKTORLüGUNDEN . 

• 
24.11.941 tarihindr: eksiltmeye konulup talip zuhur etmedifioden 

dul ayı ihal• ai icra edilemiyen (43900) lira muhammen bedelli 30000 
metıe astarlık siyah utenle 20000 metre kazalio 16.12.941 Sah ıüoil 
saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankarada İdare binasında ıatın 
alınacaktır. 

Bu işe ıirrn '"k isteyenl'°·h (3292,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettİğİ ve1ikal11 rı ve lekliflerini aynı fÜn saat 14.30 za 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veımeleriode aatıl-
mak tadır. (10493) 2-4 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

l - ldar~mi:z:in Cibah fabrikaamda nisan 942 tarihine kadar bit 
sıooe zarfında çıkacağı tahmin olunan 450-500 çuval ince talat 
19.12.941 Cuma ~üaü saat 9.50 de pazarlık.la satılac11lctır. 

2 - Tı&I pİ ı·rin aynı i'ÜD ve saatte Kabataşta Levaıı:ım Şubeıiade 
Mute şek.kil Satış Komisyonuna relmeleri. ( 106 29) 1-4 

2000 Kutu büyilk maşa raptiye 
250 Top No: 6 çizgili klfıt 
250 • karenaj 
250 Kut1& küçük karbon lı:Afıdı 

5000 Adet iyi nevi kopya kale .. i 
5000 • ,. > reakli • 
1500 > • • kale• sapı 
1000 • yası makinesi !istifi 
300 > cam sünırerlik 
400 > kiğıt kıskacı 

23 > şapo~raf makinesi 
75 • yazı takımı ( 4 partalı) 

8 • bez ll:aplı sümen 
300 > ıstampa 

1 - Yukarda cins ve mik•an yazılı (14) kalem kırtuiye al•aae· 
leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 16.12.9-U nlı günü saat 9,4'0 da Kıabataşta Le.-uıra 
Subesi nde ıoılteşchltil Alım Komisyonunda yapılaHkhr. 

3 - Nümuoeler her güo adı ıeçen Şubede rörtllebilir. 
4 - Her kalem için ayrı ayrı tek.lif kabal edilir. (10471) 3-4 

Em lak sat mal mak isteyenlere 
Emlak ve eytam bankasından 
Emlik satın almalı: isteyenlerin bankamıza müracaatla paaar· 

\ık.la satılacak cmllk listelerini tel kilt Ptmeleri ilin olunur. 

- -"!"'··-· __,_. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes t.ujourd'hui 

f? =re 

( bıet ae l'adJudlcatlon 

A JUdications au Rabais 

Mode 
d' adiudicat. 

Priz 
estimatil 

Caution. Lieın: d'adjadicaton et da 
provisoire Cabier eh Charl{e~ Jours neuras 

Cons tructlons-R~paratlon-Trav. Pu bllca·Mat6rlel de Construction·Cartographle 
Conslr. port~ avec vitre i. la Dou d'' t t' l 

et .;·~xportations 
ane ımpor a ıonı - - - - - Dir. Pr. Douams zmir juııqu'au 5-12-4\

1 
12-12-41 15 -Re par. pont Kille sur route Balıkeair·Kepsüt Pııblique 

kepar. Konak. gouvernemeotal Publique 
Acbev. constr. bat ısse station met orolorie i Sivu 
Corıstr bptisııe Mıisoo Penale a Suıehir 
Rep. bitisse ecole au Nahiye Zir 

• 
PJi cach. 
Publique 

2660 77 
800 -

2285 97 
6041 39 
1328 8J 

'.lOO - VilAyet Bahlceıir 

Defterdarat Trıba:on 
172 - Dir. Trav. Pu~ Sivas 
453 10 

Vilayet Ankara 

ProduHs ChlmJques et Pharmaceutlquea·lnstrumenta Sanltalrea·Pournlture ptur He>pltauK 
Vueline: 2 t. Publiqucs 4800 - 31="0 - Adın. Gen. C 'ı Fer Etat Aok 

5-12-41 14 - ı 
19-ll-41 ıs - , 
12-12-41 15 - ' 

4-l!-41 15 -, 

& • t ıt' ı,, tt 1 Cf i&;Eıa.:rtlii • Ti5suc - Culrs 
Cuir pr. reHemelaıre: 20 t. Gre a gr• le it. 4 -
Etoffe ble.oche. pr. habits: 3UOOO m .. Je m. l 66 

Etoffe baki pr. habit de travail: 34000 m. le m. 1 66 

17-12-41 15 

Com, Acb. İııted. Milit. Tophane 8 ·12·41 
Com. A. Min. Def. Nat Oepart Marit 5-12·41 

Anlc. 
< 9-12-41 

Traveeux d'lmprlmerle Pepeterle - Fournlture de Bureauıı: 
1 m pressi on Cfluvertures: 3UOOO p. Publique 1800 -
Caııon cuir: 35 rames Gre a i're 

Beis de Const•uctlc n. Planches, Charpente 
Bois de sapio ou d'orme: 75 m3 Gre a gre 5250 -

Trar.eport - Chargement • D6chargement 
·Tramport orge et ble: 544 t. 

Combustlble - Carburant - Hulle• 
Bois: 350 t. 
Bois: 150 t. (aj) 

• 564 t. 
Boiı: 400 t. 

• 400 t. 
> 400 t. 
.t 400 t. 
> 400 t. 
• 100 t. 
, 100 t. 

Boi : 56S t. 

Ol ver• 

Pli cacb. 

Gre a irc 

Gre a gr~ 
Gre a gre 

> 

• 
• 
> 

Gre a srre 

520760 -

8460 
9000 -
9000 -
9000 -
9000 -
9000 -
2250 -
2250 -
8460 -

Balla~!: 5000 m3 Pli ca«:h. la m3 1 70 
3(1G0 1113 • la m3 1 25 

ı 3000 m3 » la m3 1 70 
R eı ı r . l c < ı tn ı ôle: 30CO p.·bidon i•lvaoil6 pr. 

benzine 10\ O p. 
Calibru pr. soulıers: ~00 paireı Gre a gre 

P r o v la 1 o n • 
Sauce: 3 t. 
Huile d'olivea: 3 t. 
Poırreııux: 80 t. 
Foio: 20 t. 
Haricots secs: 150 t. 

Viande de mouton: 6 t. 
Pııio: 8 t. 

Gre iı gre 1800 -
> 2700 -

Pli cach. 5200 -
Gre a ı?re 
Gre a gre le k. O 25 

• 
P ublique le k. O 13 75 

Viande de moutoo de karaman: 2 t.-id de boeuf: 750 k. • 
Beurre: 500 k. • 
Foın: 4320 t.·ri2: 120 t.-haricots s'cı: 144 t. Cre iı gre 
L'ao iudıciltion ı.:ı ui devaıt avoir lieu le 8.12.941 pr. 

l'achat de 120 t. de poirreaux a ete annulee 
Raiı.in sec aaı. ı pepin.s: 25 t. 
Fabrıcaıion farine de ble : 4CO t, 
Rı:z.: ıuu t. 
Haricots iecs: 1CO t. 
Beurre: 3:> t. 

Gre iı ırre le k. O 65 
Pli cach. 249080 -
Gre i gıe le k. U 47 

• le k. O 27 
• le k. 1 72 

Cboux: 10.5 t.·poirreau: 10.S t.·epioardı: 7 t.· oirnon~ Gre a i"e 
7 t. 

Paille: 100 t. Gre a ıre 5500 -
Foın: 100 t. & 6500 --

Dir: Gen. Lirııe Sportiye Anlc. 
Com. Ac!ı. lotend Milit. Aok. 

10- 2-41 
5-12-41 

787.50 Com. Ach. Dir.Gen. Fab. Milit. Ank. 18-12.41 

1632 - Com. Acb. Milit. Mutia 20-12-41 11 -

635 -
675 -
675 -
675 -
675 -
675 -
169 -
169 -
635 -

Com. Acb. Milit. Bornova 5-12-41 
Com Ach. Milit No. 2 i Lüleburgu 26- 12-41 
Com. Ach. Milit Maraş 26·12-41 
Com. Ach, Milit. Bola}'lr 5·12-41 

.. 5-12-41 
5-12-41 

• 5·12-41 
> 5-12-41 
• 5-12-41 
.. 5-12-41 

Com. Ach. Mılit. Mara~ 26-12-41 

637 50 2~ı:ıe Exploit. Ch. Fer Etat Ank. 18-12-41 
18-12·41 
!8-12-H 
15·12-41 

281 23 • 
382 50 > 

1650 - Chef Dtpôt Aviat. lıt. 

14 -
10 -

11 -
11 
11 
11 
11 
11 -
11 

15 -
15 30 
15 30 
11 -

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 5-12-41 15 -

270 - Com. Ach. Milit. Çanak. 
405 - ,. 
390 - Com. Ach. lntend. Milit. Anlı:. 

Com. Ach. Milit. Yeşilköy 
Com. Ach. MıHt. it l'Ecole de,. Off. 

de Reserve a Harbiye 
Com. Ach. Milit. Maltt>pe de Topkapı 

82 50 Corn. Ach. Oir. Hygiene et Aasist. 

110 68 
63 75 

S c. fst. 
) 

5·12-41 
4·1'2·41 

12-12-41 
4-12-41 
4·12-41 

8-12-41 
10-12-41 

15 -
11 -
16 -
14 -
10 -

10 -
15 -

10·12-41 J5 -
10-12-41 15 -

Coın. Ach. Milit. Urfa josqa'au 10-12-41 
Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

2437 50 Com. Acb. Milit. Bolayır 
13704 - C1Joı. A<:h. Milit. Gelioolu 
7050 - Coın. Ach. Milit. Bahkeair 
4050 -
85l0 - > .. Com. Ach. Milit. Bornova 

825 - C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
.. 

4-12-41 
23-12-41 

8-12·41 
8·12·41 
8-12-41 
s-12.,n 

ıs -
16 
15 -· 
14 30 
15 30 

14-

15 -
15 30 

. __ , ______________________ ___ 

(C1Ç0NC(.) SA YF AL}AN lt&VAM) 

Topkepı Meltepealndekl Aekerl &atınalm• 
Koml•yonund •n: 

PHarlılda yila: bin lcilo nmsıı satın ahnacıkt&r. la.lesi 11.12.941 

perşembe rüoil saat 10,30 dadır. 
lıteklilerin yüzdo on bet teminatlarile Topkapı Maltepeıindeki 

satıoalma komisyonuna müracaatları. 

., • • Pazarlıkla iki yüz bin kilo kuru ot satın alınacaktır. 

lhııleıi ll.12.941 perş,.mbe i'ÜoÜ saat 10,30 dadır. 
lsteklilerin yüzde on b'l-' teminatlarile Topkapı MaltepMindeki u· 

tıoalma komisyonuna 111iirac.ıatlan. 

* * • Pazarlıkla yihı bin kilo kuru ot satın alınacaktır. İhalesi 
11.12.941 perşembe günü saat 10,30 dıtdır. 

isteklilerin O/o 1) teminatlarile T opkapt Maltepssindeki 11 hnal111a 

komi,yonuna miiracaatları. 

G ilHbohı Ask rt Satlnalma Komisyonundan: 

200 ton kaplıca alıoacak.tır. Paa:arhkla eksiltmesi 9. l 2.941 riloii 
ıaat 11 de Gelibohıda aıı~eri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahınin bedl':li 30 bin lira ilk teıninah 23t5 liradır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Ar•z•I" Askeri Satınalma Koml•yonundan 

Aaatıda yu.ılı menddın pa:urlık.la eksiltmeleri 10.12.941 çarıam· 
ha güoil saat 15 de Ayazağ'ada ask~ri satınalma komİ!l)'Onunda yapı
lacaktır. f aliplerin belli va~İtll." koıDİayoqa teminatlarile relmeleri. 

Cin•İ Miktarı too 

Burcak 265 
Kaplıca 265 
Darı 265 
Ku, yemi 
Kuru bakla 
Keçi boynuzu 
!toru ilzilm hurda 
Kuru incir barda 

2e>S 

500 
265 
soo 
265 

MÜ ZAYEDELE 

lc;eı Orman Çewlrge MUdlrlUIUnden: 
Cioıi Miktarı Hacmi Mubaıaıaea bedeli 

M3. 03. Lira K. 
Çam 17:>0 000 4 60 

Konya viliyBtioin Ermenek lıcHaaı Gabiliade b•ıiatları 9artna•eıi" 
yazılı Görmün devlet ormanında 1750 metre kip dik.ili Çam af acı eıı 
iki ay içerisinde çıkarılmak Ü.zere 22.11.941 tarihinden itibarea on 
yedi güo müddetle kapalı ı:arf usulile arttırmaya ltonolmuıtur. 

Arttırma 8.12.941 tarilmıe ıaüsadif pazarteıi ıüni saat H .ie 
Merain orman bina'iında yapılacaittır. 

Beher eayri mamul metre küpwu mubaaaaeıa lteıieli '4'0 k.,•ıtu. 
Muvakkat temınatı 604 liradır.• 

Şartname ve mukavele projeleri Ankaracıia •tman ura•mi miidür· 
lütl ve Mersin orman çevirıe m\u.ıurliti n Ermenek 9ölıe 

tefli 2'inden ıörölc bilir. 
Teklif mektuplarını i. l'.l.941 pazartesi rünl aaat 10 a katlar 

k.omiıyon reiıliğine verilmeıi lazımdır. 

İsteklilerin ticaret odası veıikuile birlikte belli ırin n uatte ilule 
komisyoouoa müracaatları. 

Ankara Lv. Amlrllll Satınalma Komisyonundan : 
700U kılo odun kömürü satılacaktır. İhalesi ~.ıı.941 taribiadeo 

saat 10 dadır. Taliplerin Ko. oa müracaatları. 

M. M. v. Hava Satln Alma Komlsronur.dan 
Hava dikim evinde birikmi' olan 1500 kilo yüolü H 1000 pa· 

muklu kırpmh paxarhkla aatılaca.ktır. Muhammen bedeli 125 lıra 
olup kati teminatı 18 lira 75 kuruıtur. Pa:ıarlıtı 4.12.941 perşem· 
be srüuü ıaat lo da Ankara hava aatıo alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Nümuoeai her ırün hava dikim niode ııörülebilir. İatek· 
klileria ihale saatinde komisyonda buıuıamaları, 

• •• 
!>00 çuval ioce talao ııatılacı&ktır. Bak: inhisarlar U. Müd. il&nla· 

nna. 

Laıt: .t.O t. Papliq ue 4700 -
97) -
352 50 
5U6 25 

• 

·8-12-41 
8-12-41 

19-12-41 
19-12-41 
5·12-41 
5-12-41 

10-12·41 

10 30 '!!!!!!.'!'!~?:!!V!!!!!!!~r~•~·1r~tt!!!!!!!!!ll!'!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!~·~·~-~&>M'~s=~~~!'!!!!!!!!!!!!ll!'!!~-Z!!!!!!!!!!!!!'l!!!Milltd~!~@~f?~0 
Yoghourt: 15 t. 
Vıaııde wou ton: 12 t. 
Beurre: 3 t. 
Ve•cc: 265 t.-cbiendent: 265 t.·miilet: 255 t:-~raineı 

pr. oiıeaux: 265 t.-fôveı •icbeı: 500 t. ete. 

> 6750 -
, le k. O 60 1080 -

Gr6 a ıre 
• 

• 
• 

Com. Ach. Milit. Ayası:aA"a 

11 -
1:> -
10 30 
15 -

İmtiyaz Sahibi ve Yuı leleri Direktör\\: lSMAlL GlRlT 


